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نمره)داردپاسخ نامه (سؤاالت ردیف

١

  لزامیا بخش
 .پاسخ دهید) نمره 16(کسب  براي 32تا  1به سواالت ، دانش آموز عزیز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

 »نیست؟ ارخموالی از کجا در خانۀ «:گفت)بنیست   مستورتن ز جان و جان ز تن )الف
تپش کزین کوه آتش نیابم ) د        .سنگی را دست هاي کریم تو میوه اي چند نثار کندزخمۀ پاداش هر  )ج

1 

 .بیابید، زیربیت برابر معنایی از  یک، »لک عطا داد کردگار تو رام سریر«واژة مشخّص شدة مصراع براي   2
 »ن به یکی کبود اورندـبرکش ز سر این سپید معجر                     بنشی«

25/0 

 در کدام گزینه دیده می شود؟» یکرنگی«متضاد واژة   3
  بس که بی شرمانه و پست است این تزویر/ نبایستی بگوید هیچ که) 1
  گویدقصه بی شک راست می / بپرسی راست، گویم راست ور) 2
  پیچیددر چاهسار گوش می و صداي شوم و نامردانه اش ) 3
 خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان) 4

  

25/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیدامالي درست را   4
 )منسوب/ منصوب(واصفان حلیۀ جمالش به تحیر  )ب                               )خار/خوار(که دوزخ مرا زین سخن گشت  )الف

5/0 

 .نادرستی امالیی دیده می شود..... گزینۀ  به جزها در همۀ گزینه   5
  .گفتند ست آن ذلّه شده بودند و تکبیر میبچه ها هم انگار از د) 1
  .کردم شما را در میان تاریکی تعقیب می تنها براي تعلیم گرفتن، شبهتنها و ) 2
  .را در خود بگیرد ل آن قدر نبود که بتواند جسۀ آدمیعمق گودا) 3
. ریختندهایشان را در آخرین فشنگ هایشان می  ریز می رفتند و آخرین رمغ سمت خاكبه ) 4

  

25/0 

  .نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدهاي زیر، سه مورد در گروه کلمه   6
بی خردان سفله  –ورت سرماي دي س–خوانی و نوحه سرایی  زهرو  –بساط تحویه  –فخر و مباهات  –باثق و بلند

75/0 

  .را بنویسید» ش«در بیت زیر، نقش دستوري ضمیر پیوستۀ  7
 ز انـدیـشه آزاد گشـت شروانــچو بشنید خسرو از آن شاد گشت                  

25/0 

  .ص شده را تعیین کنیدزیر، نوع وابستۀ وابستۀ مشخّ نوشتۀدر   8
 .مطلبِ زیبا نوشته شده بود سطرروشن، دو  بسیاربر باالي آن، با خطّ 

5/0 

 .است» فعل+ مسند  + مفعول + نهاد « .........جملۀ گزینۀ  به جزالگوي ساخت همۀ گزینه ها  9
  .به غایت را عشق خوانند تمحب) 2.                      گرداند عشق حقیقی، دل و جان را پاك می) 1
  .دعشق از بهر این معنی فرض راه آم) 4.                                   پندارند برخی عاشق را دیوانه می) 3

25/0 

 دوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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نمره)داردپاسخ نامه (سؤاالت ردیف

٢

 .درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید باتوجه به نوشتۀ زیر،  10
  ».انهدام آن تیربار، کار من بوده است اید،عشق کردم از اینکه فهمیده «

درست               نادرست .                ، ماضی نقلی است »استبوده «و » فهمیده اید«زمان هر دو فعل ) الف
  درست               نادرست.     هستۀ گروه اسمی است» تیربار«واژة ، »انهدام آن تیربار«در گروه اسمی ) ب

  

5/0 

  .هاي زیر مشخّص کنیدمصراع هریک از را در ) ربط، عطف(» و«حرف  نوع  11
 دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ )آید از باغ بوي بهار من و تو                       ب امروز می) الف

5/0

  .بنویسیدص شده را هریک از موارد زیر، نقش دستوري واژة مشخّدر   12
 .مشتاق دیدار سیمرغ شدند جملگیپرندگان، ) بنداشت                          غمهرگز دلم براي کم و بیش ) الف

5/0 

) نمره4( قلمروادبی
 .هاي زیر را بنویسیدمصراع دوم هریک از بیت   13

 .................................................................. ــاند ن و تو مـاز موین نغمۀ محبت بعد ) الف
 ...................................................................   ح زود ـد، صبـماه آمده به دیدن خورشی) ب
 ..................................................................از نابودي و با مهر پروردي    تو بودم کردي ) ج

5/1 

 .درست است........................ گزینۀ  به جزآرایۀ ذکر شده در مقابل همۀ ابیات،   14
 )اسلوب معادله( انـچه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان  ـت را که دارد چون تو پشتیبوار امـچه غم دی) 1
 )تضاد( »هشیاري بیار، اینجا کسی هشیار نیست« : تـگف » ت راــمس ،ردمـار مـباید حد زند هشی« : گفت) 2
 )کنایه( تــم نداشـاحب قلــردم صــی که مـتر ملّـهم         ــش از قلــد نامـــانه فتـــر زمــدر دفت) 3
  )ایهام( م نداشتـد جـت که جمشیــی اســما را فراغتمال و می تهی است      با آن که جیب و جام من از ) 4

  

25/0 

 .وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید» حسن تعلیل«هاي زیر آرایۀ  در کدام یک از بیت 15
  چهر دلبند ،بنهفته به ابر       تا چشم بشر نبیندت روي            ) الف

  ا که باید                   از ریشه بناي ظلم برکندـن ز بن این بنبرکَ) ب

5/0 

  .انتخاب کنید آن، آرایۀ درست را از کمانک مقابلدر بیت زیر،   16
 )همسانجناس / تشبیه (آتش عشق است کاندر نی فتاد              جوشش عشق است کاندر می فتاد  

25/0 

  .را بنویسید» دریا«و » رود«مفهوم نمادین زیر، در بیت  17
 »، جاي قرار من و تودریابی تابم و بی قرارم            من می روم سوي  امیدوارم  رودچون «

  

5/0 

  .رفته در بیت زیر، یک سطر توضیح دهید کار به »تلمیح«دربارة  18
 »جا چه کار دارم؟ گاهم، اینت جلوه جاس خرابه                 آنطاووس باغ قدسم، نی بوم این «

5/0 

. هریک از آثار زیر را بنویسید پدیدآورندةنام   19
 :سانتاماریا) ب  :العشق قهحقیفی ) الف

5/0 
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نمره)داردپاسخ نامه (سؤاالت ردیف

٣

) نمره 5/6(قلمرو فکري 
 .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م 

 5/0 .عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده، روي ننماید  20
 5/0 .یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فروبرده بود  21

 5/0 .نشان است که بود هر واند و هنوز بر همان م ان را بر انگارة عشق آبادش ساختهمزین  22
 5/0 !؟کار  از آن پــس که خــــواند مرا شهــریار ــز این دو یکــی گر شــود نـابهک  23

 75/0 خوان هشتم بود طعمۀ دام و دهانِ/ .../ شیرمرد عرصۀ ناوردهاي هول   24
 75/0 تو ،تـو  گـم شــده بینی ز یک خـورشیـــد ،صــدهــزاران ســایۀ جـــاوید  25

 .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
کدام یک ، »ارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرداز بیم عقرب جرّ« نوشتۀ 26

  آورد؟از ضرب المثل هاي زیر را به یاد می 
  . از چاله به چاه افتاد) ب.                             دست باالي دست بسیار است) الف

25/0 

؟ دارند تأکید مفهوم مشترکی، بر چه هاي زیرمتن   27
 » ،ر با پاي دگر/ شهر تو جاي دگر / بر لب ها تلخیِ دانایی / در کف ها کاسۀ زیباییره می ب«
  » ر شعر و خیال و ارنگین و معطّهاي آن باغ پر از گلدل پژمرداین عقل بی درد و بی  سرد مومِلهام و احساس در س.«

  

5/0 

  .مفهوم کلّی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید  28
»گو، حرف کم و بسیار نیست اي بیهوده: خود شدي            گفت می بسیار خوردي، زان چنین بی: گفت« 

25/0 

 داند؟ را چه  می یدار شدن هرسالۀ نوبهاردلیل ب در شعر زیر، شاعر  29
 هر سال چو نوبهـار خـرم               بیدار شود ز خواب نوشیـن
  تا باز کند به روي عالــم                دیبـاچۀ خاطرات شیـرین
  از الله دهد به سبزه زیور                اي دوست مرا به خاطر آور

5/0 

 .بیت هاي زیر را بنویسید مفهوم مشترك   30
  شـــــو منفجـــر اي دل زمـــانه                  وان آتـــش خـــود نهفتـه مپسنــد ) الف

م نجوشی چرا ؟                 برون شد از پرده راز ، تو پرده پوشی چرا ؟ دال خموشی چرا ؟ چو خُ) ب

5/0 

  آزادگان چگونه است؟با توجه به بیت زیر، رفتار سرنوشت با   31
 »ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد                کو دل آزاده اي کز تیغ او مجروح نیست«

  

5/0 

32  در نظر خردمندان ، »در پیشگاه اهل خرد نیست محترم         هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت«ه به بیت با توج
چه کسی محترم است؟ 

5/0 

 چهارمادامۀ سؤاالت در صفحۀ 
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  نمره  )داردپاسخ نامه (سؤاالت   ردیف
  

  

  

٤

  )نمره 8(بخش انتخابی 

 سوال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 8، فقط  48تا  33از سواالت ) نمره 4(کسب  براي، عزیز  دانش آموز .  
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

33  پاسخ دهیدهاي زیر، به پرسش هاي داده شده ه به بیتبا توج ،.  
  ی                    از درد ورم نمـوده یک چنــدـزمین تو قلـب فســردة«

  »بفکن ز پی این اساسِ تزویر                    بگسل ز پی این نژاد و پیـوند
  است؟  اضافی، »قلب زمین«و » قلب فسرده«نوع کدام یک از ترکیب هاي ) الف

  .و بنویسید یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید) ب

5/0  

   ،»است ند، با هزارش یادبود خوب خوابیدهرخش بی مان«سرودة  در  34
  .کنید تعیین، هستۀ گروه اسمی را »هزارش یادبود خوب«در گروه اسمی ) الف

  . بنویسید، نوع وابستۀ پسین را »رخش بی مانند«در گروه اسمی ) ب
  

5/0  

  ، »ردار                       شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبريتو سرگشته و فرمانب همه از بهرِ«در بیت   35
  .نوع حذف را بنویسید) کدام فعل حذف شده است؟                        ب) الف

5/0  

36  ه به نوشتۀ زیر، به پرسش ها پاسخ دهیدبا توج.  
  ».بود مصطفاي بدقواره انداختهقاحت این ثباتی فلک بوقلمون و شغاوت مردم دون و و مرا به یاد بی«

  شود؟ دیده می »نادرستی امالیی«در کدام واژه ) چیست؟                  ب» دون«معناي واژة ) الف

5/0  

37  به پرسش ها پاسخ دهیده به سرودة زیر، با توج.  
  »چون گلی که در انتظارش بودم/ خنده ات را می خواهم ! / و در بهاران، عشق من«

 در واژة انتظارش چیست؟ » ش«مرجع ضمیر شخصی پیوستۀ ) ب                  .بنویسید» بهاران«را در واژة » ان«مفهوم ) الف
  

5/0  

  .ص کنیدرا مشخّ) پیرو(ب زیر، جملۀ وابسته هاي مرکّ در هریک از جمله  38
  .اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا وبال جانت می گردیم) الف

  .جامه اي بود که درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود )ب
  

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  راه  –و دمش، چونان حدیث آشنایش گرم / آن سکوتش ساکت و گیرا/ نایش گرم/ گرم آن صدایش  –ال مرد نقّ« در سرودة   39

  ، »/گفت  می رفت و سخن می
  وجود دارد؟  آرایۀ ادبی، کدام »صدایش گرم« ر ترکیب د) الف

  را ایجاد کرده است؟   کدام آرایۀ ادبی» دم«و » ناي«هاي  واژه) ب
  

5/0  

  ،»گشاید به رویم می/ مامی درهاي زندگی رات/ و پروازکنان در آسمان مرا می جوید/ اما خنده ات که رها می شود«در سرودة   40
  ؟ یک اضافۀ استعاري است یا تشبیهی ،»درهاي زندگی«ترکیب ) الف

  . را بنویسید» در به روي کسی گشودن«مفهوم کنایۀ ) ب
  

5/0  
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  نمره  )داردپاسخ نامه (سؤاالت   ردیف
  

  

  

٥

  .ص کنیددرست نوشته شده است؛ آن دو را مشخّ مقابل آندو اثر در  پدیدآورندةنام  ،در بین آثار زیر  41
 –) محمدرضا رحمانی: تیرانا ( –) ابوالقاسم الهوتی: قصۀ شیرین فرهاد ( –) سنایی غزنوي: منطق الطیر( –) مولوي : فیه مافیه (

  )احمد عربلو: دري به خانۀ خورشید ( 

5/0  

  .آثار زیر را بنویسیدپدیدآورندة هریک از نام   42
  : ارمیا ) ب:                                                            ه هاي دوشنبه قص) الف

5/0  

  )نمره 3(قلمرو فکري 
  .معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید

  

  سرّ من از نالۀ من دور نیست                لیک چشم و گوش را آن نور نیست  43
  

5/0  

44  
  

  .شیدا شدند؛ بهانه ها یک سو نهادند مرغان جملگی
  
  

5/0  

  . می گرداندهمواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود ) عشق جاودانی(  45
  

5/0  

  .ص شده را بنویسیدمشخّ هاي بخشدر هریک از موارد زیر، مفهوم   46
  .کاسه کوزه یکی شده بودیمدر اواخر عمر با بنده مألوف بودند و ) الف

  .  که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم داغ کردم پشت دستم را) ب
  

5/0  

  ، تناسب معنایی دارد؟ خود با کدام یک از مفاهیم مقابلها،  هر یک از متندر جدول زیر،   47
  

    الف

  ».ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت«
  امیدوار شدن) 1
  رها شدن از ضعف و ناتوانی) 2

    ب

»لب خندان بیاور چون لب جام ام            اگر خونین دلی از جور ای«  
  مشکالت روزگاربردباري در برابر ) 1
  توصیه به شادي در هنگام سختی) 2

  

5/0  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

48  جهاندار، سودابه را پیش خواند             همی با سیاوش به گفتن نشاند«ه به بیت با توج«،  
  کیست؟» جهاندار«از منظور ) الف

  ، چیست؟ »با سیاوش به گفتن نشاند«معادل امروزي ) ب
  

5/0  
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  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی ، خدا قوت 
  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  

  25/0،   19 می فروش، ص )ب25/0، 47پوشیده، پنهان ، ص )الف  1
  25/0،  104اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت، ص ) د              25/0، 87 ضربه، ضربه زدن، ص  )ج

1  

  25/0  35اورند، ص   2
  112 ، ص) با واژة تزویر(گزینۀ یک  3

  

25/0  
  5/0  13، ص 25/0،  منسوب )ب                                     101 ، ص 25/0خوار،  )الف  4

  

  92، ص  .و تکبیر می گفتند بچه ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند) 1  5
  رمق= رمغ) 4                        جثّه       =  جسۀ) 3                        شبح              = شبه ) 2

25/0  

  75/0   25/0، 97روضه ، ص  :روزه خوانی و نوحه سرایی            ؛25/0،   80تهویه ، ص :بساط تحویه      25/0؛ 12ص  0باسق ،  :باثق   6
  

  25/0    105،ص  مضاف الیه  7
  5/0  25/0،  63ز، صممی :سطر                             ؛          25/0، 63قید صفت ، ص : بسیار  8
  25/0  54، ص  4  9
  5/0  92، ص نادرست) ب                                                92 ، ص 25/0درست، ) الف  10
  84، ص  25/0ربط، )ب                                                  84، ص  25/0عطف، ) الف  11

  

5/0 

  120 ، ص25/0بدل ، ) ب                                                 27، ص 25/0،  مفعول) الف  12
  

5/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  96، ص  5/0سر شب سراغِ ماه،  است خورشید رفته)ب                    57 ، ص 5/0باران، تا در زمانه باقی است آواز باد و ) الف  13

  117، ص 5/0 !فداي نام تو بود و نبودم ؛ میهن اي میهن )ج
  

5/1  

  27 ، ص 4گزینۀ   14
  

  

25/0  

   34 ، ص25/0.نبینندقلۀ دماوند را براي این می داند که می خواهد مردم صورتش را ، شاعر ارتفاع   25/0، الف  15
  

5/0  

  )تشبیه عشق به آتش( 47، ص تشبیه   16
  

25/0  

  85، ص  25/0، وحدت و یکپارچگی: دریا                                                         25/0، انقالبی يجریان ها: رود   17
  

5/0  
  127ص. اشاره به این باور که طاووس پرنده اي بهشتی بوده است، اما به خاطر همدستی با ابلیس از بهشت رانده شده است   18

  
  

5/0  

  93، ص 25/0مهدي شجاعی ، ) ب                                      52 ، ص25/0، شهاب الدین سهروردي) الف  19
  
  

  

5/0  
    پاسخ ها در صفحۀ دومادامۀ   
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  نمره    ردیف
  

  

  

٢

  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 
  5/0  52، ص  25/0.و به چشم هرکسی نمایان نمی شود25/0 )عشق در دل هرکسی جاي نمی گیرد(عشق در هر جایی پناه نمی گیرد   20
  5/0  14ص . ر عارفانه و توجه به حق بودیکی از عارفان در حال تفکّ  21
هنوز به همان شکل و طرح قدیم .(از قدیم هیچ تغییري نکرده استو  25/0مزینان را به طرح ونقشۀ عشق آباد ساخته اند   22

  70؛ ص  25/0)است
5/0  

  5/0  101ص ،25/0.کسی من را پادشاه نمی شماردپس از آن  25/0گناهکار شناخته شود،)سودابه یا سیاوش(که اگر یکی از این دو نفر   23
  75/0  112و  110 ، ص 25/0. گرفتار شده بود)دام مرگ(در چاه  25/0هراسناك، 25/0، پهلوان میدان نبردهاي رستم   24
  از بین25/0با آشکار شدن خورشید حق،  25/0بودند، چهرة خداوندهایی بر  که سایههایی  پدیدههمۀ ) هفتم(در مرحلۀ فنا   25

  125ص ،  25/0.و حق آشکار می گرددمی روند 
75/0  

  25/0  62ص . از چاله به چاه افتاد) ب  26
 73و   76ص، )نفی خرد در نگاه به زیبایی هاي جهان. (هاي هستی را زایل می کند پدیده عقل و نگاه عاقالنه ، زیبایی  27

  

5/0  
  25/0  19ص . گناه ، کم یا زیاد آن ، هردو ناپسند است  28
  5/0  95براي یادآوري خاطرات شیرین مردم جهان ، ص   29
  5/0  37ص ، آشکارساختن حرف درون  یاترك سکوت  یا توصیه به اعتراض  30
  5/0  107ص .و رنجش قرارمی دهدآسیب مورد  را انسان هاي آزاده همۀ ،روزگار و فلک  31
  5/0  27ص .جامعه احترام بگذاردمردم ر افکابه که کسی   32

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  5/0  35، ص  25/0 یا این پیوند اس یا این نژادساین ا) ب                                       34،ص  25/0، » قلب زمین«) الف  33
  5/0  113، ص   25/0صفت ، ) ب                      ،                                       25/0یادبود ، ) الف  34
  5/0  12معنوي ، ص ) ب                                      25/0 )اسنادي فعل (هستند،) الف  35
  5/0  139، ص  25/0،  شقاوت :شغاوت )ب                                                  25/0پست و فرومایه، )الف  36
  5/0  151، ص  25/0گل، ) ب25/0، )هنگام بهار(زمان ) الف  37
  5/0  137، ص  25/0.درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود)ب؛   136 ، ص 25/0بیشتر از این به ما بخورانید، وز امر )الف  38

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  

  5/0  109، ص  25/0مجاز، ) ب                                                                  25/0حس آمیزي ، ) الف  39
  5/0  150، ص  25/0یاري کردن ، امیدوار ساختن ، ) ب                                                       ،       25/0اضافۀ استعاري، ) الف  40
  5/0  87، ص 25/0، ) محمدرضا رحمانی: تیرانا (                                                  51، ص  25/0،  )مولوي : فیه مافیه (  41
  147، ص  25/0رضا امیرخانی، ) ب                                                     162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  42

  

5/0  
  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ سوم
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  نمره    ردیف
  

  

  

٣

  )نمره 3(قلمرو فکري 
  46، ص  25/0. اما چشم و گوش ظاهري توان درك آن را ندارد 25/0راز من را از ناله هاي عارفانه من می توان دریافت؛   43

  

5/0  

  5/0  122، ص  25/0. و بهانه جویی را کنار گذاشتند 25/0شدند ) دیدار سیمرغ(عاشقهمۀ پرندگان   44
  5/0  155 ، ص 25/0.موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0شق واقعی همیشه زیبایی هاي عشق اول و قدیم را، اع  45
  5/0  140، ص  25/0پشیمان شدن از کاري ، ) ب                        137، ص  ؛  25/0صمیمی شده بودیم، ) الف  46
  5/0  153، ص  25/0، ) شادي در هنگام سختیتوصیه به ( )2() ب                             136  ، ص 25/0، )امیدوار شدن()1( )الف  47
  100، ص 25/0،  روبه رو کرد) ب                    ،               25/0، )پدر سیاوش(کیکاووس ) الف  48

  
5/0  

  24  نمرهجمع                                                                                                 .موفّق باشید                                                                                                                                               
  س
  
  
  
  
  
  

  


	1
	1



